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Geen afbeeldingen? Webversie

Nieuwsbrief 12
vrijdag 17 april 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare
deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.
Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties
KBO-Brabant en FASv.

Corona-apps: Ministerie van VWS organiseert een
appathon.
Op zaterdag 18 en zondag 19 april organiseert het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) een digitaal evenement, een zogenoemde appathon, om de
werking van nieuwe corona-apps te kunnen testen en verbeteren. Organisaties,
onafhankelijke experts en belangstellenden kunnen meekijken en adviseren.
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Het is uiteraard van het grootste belang, dat deze apps toegankelijk, gebruiksvriendelijk
én begrijpelijk zijn voor onze achterban; mensen met een beperking of chronische ziekte.
Dat kan alleen als deze apps vóóraf zijn beoordeeld door mensen uit onze achterban. De
gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid is uiteraard ook voor ouderen een belangrijk
aspect.
Zie hier de oproep van Ieder(in), het netwerk van belangenbehartigers voor, door & met
mensen met een beperking: https://iederin.nl/corona-apps-moeten-toegankelijk-zijn/
In de link https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/ministerie-van-vwsorganiseert-digitaal-evenement-voor-beoordeling-corona-apps vind u meer informatie over
de appathon.
Op deze website van het Ministerie van VWS kunt u zien hoe deze appathon is
georganiseerd.
Wij vragen onze lid-organisaties om deze nieuwsbrief onder hun leden te
verspreiden. De overige lezers van de nieuwsbrief verzoeken wij om deze
berichtgeving met familie, vrienden en kennissen te delen.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden
bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers
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